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 ۲۱اکتوبر ۲۰۲۱

د کرونا ویروس په وړاندې اضافی واکسین
[ ] klik hier voor het onderwerp van de brief
د ګنت درنو اوسېدنکو،
د  ۸۵کاله لوړ عمر لرونکې کس په حیث به تاسو خامخا د کرونا د یو اضافی واکسین لپاره په خپل
پوست بکس کې یو بلن لیک تر السته کړی وي .دلته مطلب د یو اضافي واکسین څخه ده ترڅو د
ویروس په وړاندې ستاسو خوندی توب زیات کړي.
ددې لپاره چې (په کر ونا) د اخته کېدلو ارقام په فالندرن او همدا ډول په ګنټ کې مخ په لوړېدلو ده،
ستاسو لپاره مهمه ده چې خپل ځان په ښه توګه خوندی کړئ او د بشپړ واکسین ډاډ ترالسه کړئ.

ئ
ئ
وټاک؟
چ وخت
تاسو څنګه کوالی ش ې
-

آیا تاسو په کور کې ژوند کوئ؟
بیا تاسو باید خپله ځانته وخت جوړ کړئ .د ګنت ښار د واکسین د تلیفون کرښې ۰۹۲۱۰۱۰۴۴
سره اړیکې ونیسئ .مونږ به تاسو سره هلته مرسته وکړو چې تاسو ته وخت وټاکو .حتی که تاسو
تر اوسه واکسین نه وي کړی بیا هم تاسو کوالی شئ دې شمیرې ته زنګ ووهئ.
آیا تاسو د نرسۍ په کور کې اوسېږئ یا د مرستې په شتون په کور کې ژوند کوئ؟
بیا به تاسو ته ستاسو په استوګن ځای کې واکسین درکړل شي یا درکړل شوی دی .الزم نه ده چې
تاسو په دې برخې کې څه وکړئ.

-

آیا تاسو مخکې اضافی واکسین ترالسه کړی یا وخت یې تاسو ته ټاکلئ؟
که چېرې داسې وي بیا اړین نه ده چې تاسو نور څه وګړئ.

-

تاسو چیرته خپل واکسین ترالسه کوالی شئ؟
-

-

د ډیسمبر میاشتې څخه به بیا د واکسین مرکز فلینډرز اکسپو د پېژندل شویو کاروونکو لخوا ستاسو تود هرکلی
کېږي پته Maaltekouter 1, 9051 Gent :مونږ به ستاسو څخه په پوره هوساینه او د هغه چا لپاره چې د
ګرځېدلو ستونزه لرې د مناسبو مرستندویه امکاناتو په شتون هرکلی وکړو.
آیا تاسو مخکې اضافی واکسین غواړئ؟ که چېرې داسې وي بیا تاسو کوالی شئ د  UZګنت د واکسین ادارې
ته په  Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gentته ورشئ .دا ځای د هغه کسانو لپاره چې د ګرځېدلو
ستونزې لرې محدوده امکانات لري .تاسو کوالی شئ چې په هغه ځای کې  Campustaxiته په
 ۰۹۳۳۲۲۱۰۰زنګ ووهئ.
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د اضافي معلوماتو د السته راوړلو لپاره  www.stad.gentته مراجعه وکړئ او هلته ' Met respect voor uw privacyستاسو د محرمیاتو په درناوی' ولټوئ.

ستاسو د واکسین په اړه عملی پوښتنې
-

پرته له دې څخه چې دا په نظر کې ونیول شې چې تاسو پخوا کوم ډول واکسین ترالسه کړي دی ،د اضافي
واکسین لپاره به تاسو ته په ګنت کې پفایزر یا مودرنا واکسین درکول کېږي .تازه ساینسی څیړنې ښیی چې د
دغو واکسینونو سره اضافی واکسین غوره خوندي توب چمتو کوی.
آیا تاسو ب ه په ورته موده کې خپل د انفلونزا واکسین ترالسه کړئ؟ هیڅ ستونزه نه ده .که چېرې تاسو دواړه
واکسینونه په یو وخت ترالسه کړئ بیا به په مساوی ډول ښه ګټه و کړئ.

-

د واکسین سربیره ۴ ،طالیی قوانین د خپل ځان د خوندی ساتلو لپاره مهم ګڼل کیږي:

-

-

د کوټو هوا بدلوئ او تازه یې وساتئ
په کافی اندازه واټن وساتئ
چرته چې ضرورت وي د خولې ماسک وکاروئ.
خپل السونه ضد عفوني کړئ.

آیا تاسو نورې پوښتنې لرئ؟ تاسو کوالی شئ چې www.laatjevaccineren.beمراجعه وکړئ.

د واکسین د ترالسه کولو لپاره له تاسو څخه مخکې له مخکې مننه کوو .مونږ په ګډه د ګنټ څخه یو
خوندی ښار جوړوو او مونږ ستاسو روغتیا ته پاملرنه کوو.
میکه هولبروک
عمومي مدیره

رودي کودنس
د روغتیایي چارو
مسوول

ماتیاس دکلرک
ښاروال

ژب ېک شتون لري.
دا لیک په بېالبیلو ژبو او د فالمس د اشارې په ې
Bekijk ze via www.stad.gent/sociale-initiatieven-coronatijd
.of scan deze QR code
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